
 
                                                                                                                              

Zał�cznik Nr 1 do    Zarz�dzenia Wójta Gminy  
                                                                                                                                                                                                   Lubaczów Nr 16  z dnia 16    marca   2005 r. 
 

 
 

Wytyczne  
Szefa Obrony Cywilnej – Wójta Gminy Lubaczów 

w zakresie obrony cywilnej na 2005 r.  
 
 
 
 
 

 W obecnej sytuacji polityczno militarnej na �wiecie znacznie wzrosło zagro�enie konfliktami lokalnymi, aktami terroru i negatywnym 
oddziaływaniem sił przyrody na �rodowisko. Zasadnicze zagro�enia czasu pokoju to po�ary, powodzie, silne wiatry i inne anomalia pogodowe jak 
równie� katastrofy komunikacyjne, budowlane i awarie przemysłowe oraz terroryzm i bioterroryzm. 
 W 2005 r. b�dzie kontynuowany proces przebudowy systemu obrony cywilnej stosownie do nowych uwarunkowa� polityczno-militarnych                   
i generowanych przez nie zagro�e� odpowiednio do prawdopodobie�stwa i stopnia ich wyst�pie�. 
 Zasadniczym celem działania obrony cywilnej b�dzie utrzymanie wysokiej zdolno�ci sił   i �rodków ochrony ludno�ci do zapobiegania                     
i zwalczania zagro�e� niemilitarnych oraz tworzenie sprawnego mechanizmu ich rozwini�cia na wypadek wprowadzenia stanów nadzwyczajnych,                        
a w szczególno�ci kryzysu polityczno-militarnego. 
 
 
Główny wysiłek w realizacji zada� nale�y skierowa� na: 
 

1) precyzyjne rozpoznawanie i ocen� zagro�e� oraz informowanie, ostrzeganie     i alarmowanie  ludno�ci o ich wyst�pieniu, 
2) utrzymanie w gotowo�ci ogniw kierowania, sił ratowniczych oraz podmiotów realizuj�cych zadania ochrony ludno�ci do reagowania we 

wszystkich stanach zagro�e�, 
3) doskonalenie ogniw kierowania, podczas koordynowania i kierowania działaniami ratowniczymi w rejonach i miejscach du�ych skupisk 

ludzkich, 
4) rozwijanie ró�norodnych form edukacji obywatelskiej w celu wyczuleniu społecze�stwa na nowe rodzaje wyzwa� i zagro�e�. 

 
W zakresie organizacyjno-prawnym 

• uwzgl�dnia� na bie��co zmiany aktów prawnych i sukcesywnie wdra�a� nowe uregulowania zwi�zane z funkcjonowaniem obrony cywilnej 
• informowa� nadrz�dne szczeble kierowania OC o niespójno�ci przepisów prawnych    i trudno�ci w ich wdra�aniu 



• dokonywa� nowelizacji zakresów zada� komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj� zmieniaj�cych si� zada� 
ochrony ludno�ci, obrony cywilnej    i zarz�dzania kryzysowego 

• przestrzega� terminów składania sprawozda� w zakresie realizacji zada� OC   i reagowania kryzysowego 
• przestrzega� aby pracownicy przetwarzaj�cy informacje niejawne posiadali odpowiednie po�wiadczenia bezpiecze�stwa. 
 

W zakresie reagowania kryzysowego 
• zapewni� poprzez centrum reagowania stały monitoring wyst�puj�cych zagro�e� oraz terminowy obieg informacji zarówno w sytuacji 

normalnej jak i kryzysowej 
• wdro�y� w �ycie „Zało�enia do opracowania procedur informowania, ostrzegania  i alarmowania o zagro�eniach” (wyd. KG PSP lipiec 2004) 
• zaktualizowa� plan reagowania kryzysowego i dokona� stosownych uzgodnie�  i zatwierdze� 
• dokona� szczegółowej weryfikacji posiadanych baz danych z których siły i �rodki mog� by� wykorzystane  do prowadzenia działa� 

ratowniczych 
• doskonali� obsady osobowe gminnego centrum reagowania w sprawnym uruchamianiu procedur w sytuacji narastania zagro�enia 
• wykorzystywa� mo�liwo�ci przesyłania informacji drog� elektroniczn� zwłaszcza   w sytuacjach kryzysowych 
• dokona� analizy przyj�tych rozwi�za� zmierzaj�cych do zapewnienia wła�ciwego poziomu bezpiecze�stwa społeczno�ci lokalnej 
• dokona� analizy potrzeb sprz�tu przeciwpowodziowego i okre�li� priorytety  jego uzupełnienia. 

 
W zakresie planowania obrony cywilnej i ratownictwa 

• dokona� oceny stanu przygotowa� obrony cywilnej, aktualizacj� planu OC prowadzi� na dotychczasowych zasadach 
• opracowa� plany OC w szkołach 
• kontynuowa� działania  zmierzaj�ce do zabezpieczenia przeciwepidemicznego  ludno�ci, wykrywania ska�e� i zaka�e� oraz ochrony przed 

ich skutkami 
• opracowa� plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych  w uzgodnieniu z Wojewódzkim konserwatorem 

zabytków 
• kontynuowa� współprac� z WKU przy nadawaniu przydziałów �ołnierzom rezerwy do FOC 
• kontynuowa� współprac� przygraniczn� w zakresie ochrony ludno�ci i obrony cywilnej 
• do planowania realizacji zada� obrony cywilnej przyj�� jako obowi�zuj�cy katalog zada� OC wg zał�cznika Nr 1. 

 
W zakresie wykrywania zagro�e� i alarmowania 

• doskonali� procedury przekazywania informacji o zagro�eniach. Jako obowi�zuj�ce stosowa� dotychczasowe sygnały 
• zapewni� ci�gły obieg informacji o zagro�eniach do ka�dego ogniwa kierowania OC po godzinach  pracy z mo�liwo�ci� przekazywania dla 

społecze�stwa 
• utrzymywa� sprawno�� techniczn� urz�dze� alarmowych 
 

W zakresie szkolenia i upowszechniania problematyki obrony cywilnej 



• organizowa� i realizowa� szkolenia organów kierowania, pracowników merytorycznych   i formacji obrony cywilnej zgodnie z „Wytycznymi 
Szefa OC Kraju w sprawie organizacji   i sposobów szkolenia z zakresu ochrony ludno�ci i obrony cywilnej” z dnia 08.12.2003r. 

• w �wiczeniach i treningach doskonali� ogniwa kierowania w wypracowaniu decyzji do działa� ratowniczych, organizacji działania wszystkich 
słu�b i podmiotów ratowniczych bior�cych    w nich udział 

• szkolenia FOC realizowa� zgodnie z opracowanymi planami 
• wspiera� zamierzenia szkoleniowe i popularyzatorskie ratowniczych i humanitarnych organizacji pozarz�dowych, po�wi�cone 

upowszechnianiu w społecze�stwie zasad zachowania si� w sytuacjach zagro�e� �ycia codziennego i zada� obrony cywilnej 
• w szkoleniach ludno�ci z samoobrony kształtowa� postawy antyterrorystyczne   i uwra�liwia� obywateli na nowe rodzaje zagro�e� i wyzwa� 
• podejmowa� wdra�anie programów edukacyjnych dla społecze�stwa „Edukacja dla bezpiecze�stwa”, a szczególnie dla dzieci i młodzie�y 

„Bezpieczne �ycie” przy udziale Policji, PSP, placówek o�wiatowo wychowawczych.  
 
W zakresie zabezpieczenia materiałowo – technicznego 

• dokona� analizy potrzeb sprz�towych formacji OC i okre�li� jego priorytet uzupełnienia  
• kontynuowa� wycofywanie sprz�tu i materiałów OC które utraciły parametry techniczne 
• na dotychczasowych zasad prowadzi� legalizacj�, konserwacj� i obsług� sprz�tu technicznego OC 

 
W zakresie zabezpieczenia in�ynieryjno-technicznego 

• kontynuowa� i podejmowa� działania organizacyjne maj�ce na celu utrzymanie awaryjnych urz�dze� zaopatrzenia w wod� w warunkach 
specjalnych 

• dokona� aktualizacji programu funkcjonowania publicznych urz�dze� zaopatrzenia   w wod�  w warunkach specjalnych 
 
W zakresie finansowania 

• przy zakupie sprz�tu i usług przestrzega� przepisów ustawy o zamówieniach publicznych 
• w terminie 14 dni po realizacji uzgodnionych zada� OC przesyła� do WZK noty ksi�gowe wraz z kserokopiami rachunków celem 

refundacji kosztów. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                               SZEF  
                                                                                                                                                                            OBRONY CYWILNEJ GMINY 
                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Lubaczów 
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